
 
 

 
HOTĂRÂREA NR.273 

privind alegerea viceprimarului Municipiului Mangalia 

 

 

Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința extraordinară, convocată de îndată, din data de 

05.11.2020, 

 Având în vedere: 

• Proiectul de hotărâre nr.303/04.11.2020, inițiat de Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de 

membrii Consiliului Local Mangalia, conform procesului verbal de ședință; 

• Referatul de aprobarea al proiectului de hotărâre înregistrat cu nr.61201/04.11.2020; 

• Raportul de specialitateal Compartimentului Relația cu Consiliul Local, din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.61202/04.11.2020; 

• Prevederile Ordinului Prefectului Județului Constanța nr.754 din data de 04.11.2020 privind con-

statarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al Municipiului Mangalia, înregistrat 

la sediul Primăriei Municipiului Mangalia sub nr.61171 din 04.11.2020; 

• Prevederile art.152 – viceprimarul din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modifi-

cările și completările ulterioare,  

 

În temeiul art.129 alin.(1) și alin.(14), art.139 alin.(1), art.196 alin.(1) lit.a), art.240 și art.243 alin.(1) 

lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Se alege în funcția de viceprimar al municipiului Mangalia domnul ANGELESCU DRAGOȘ. 

 

Art.2 Se aprobă desemnarea domnului ANGELESCU DRAGOȘ, viceprimar al municipiului Mangalia, care 

va exercita calitatea de înlocuitor de drept al primarului municipiului Mangalia, pe durata mandatului. 

 

Art.3 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hotărâre domnului Angelescu 

Dragoș și direcțiilor și serviciilor de specialitate în vederea ducerii la îndeplinire, membrilor Consiliului 

Local al municipiului Mangalia în vederea luării la cunoștință, Primarului Municipiului Mangalia, Instituției 

Prefectului – Județul Constanța pentru controlul și verificarea legalității, și o va afișa în locuri publice pentru 

a fi aduse la cunoștința cetățenilor municipiului. 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 16 voturi ”pentru”, 3 voturi ”împotrivă” și 0 voturi 

”abținere”, din nr. de 19 consilieri prezenți la ședință și un nr. de 19 consilieri locali în funcție (hotărârea 

a fost adoptată prin vot secret). 
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